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তাগুদতয াদত থেপতাদযয ূদফে এে ীে াঅযফ ভুজাঙ্গদেয থরখা থল প্রফন্ধ ানুেযদে- 

(ভদনাদমাগ ঙ্গেদ ড়দত াযদর থফাঝায াঅদে াদনে ঙ্গেেু, ঙ্গিন্তাীর ের বাাআদে মূ্পেেটা 

ড়ায াঅহ্বান জানাঙ্গি) 

এে  

- থেন াঅঙ্গভ াদেড ােন? 

- িাযঙ্গেে থেদে জফাফ াঅদত রাগরাঃ ন্ত্রা... ন্ত্রা ...(জঙ্গিফাে)। তুঙ্গভ ন্ত্রাী 

(জঙ্গি)। াঅয যোদযয োঙ্গত্ব দি ন্ত্রাদে েভন েযা, জঙ্গিফাদেয ঙ্গনভূের েযা। 

- ঙ্গিে াঅদে। ন্ত্রাদয এাআ াযাধ থেদে াঅঙ্গভ ভুক্ত দত িাাআ। এাআ ন্ত্রাদয োযদে 

াঅঙ্গভ াঅজ থভাস্ট াদেড। াঅভাদে ফঙ্গি  তযা েযা যোদযয োঙ্গত্ব দ 

োাঁঙ্গড়দদে। ফরুন, ঙ্গে থাআ ন্ত্রাঙ্গট? 

-  ভানুল তযা ...। 

- ঙ্গেন্তু, থৌঙ্গে যোয থতা ভানুল তযা েদয ...। তাযা াদখ াআাঈুপ াঅর-াাআযী, 

ফীয ভুজাঙ্গে োিানী  ানযানয াঅদরভ  ভুজাঙ্গেীনদেযদে তযা েদযদে। তাদর 

থৌঙ্গে যোয ন্ত্রাী। ুতযাাং াঅভযা মখন াঈবদাআ ন্ত্রাী াঅভাদেয াঈয াঅফযে 

দি োাঁদধ োাঁধ ঙ্গভঙ্গরদ এে াদে াভদন ফাড়া। তাদর াঅঙ্গভ তাদেয োদে াদেড 

রাভ থেন? নাঙ্গে থৌঙ্গে যোয াঅভায থেদে ঙ্গবন্ন? 

- থৌঙ্গে যোয মাদেযদে তযা েদযদে তাযা ন্ত্রাী?  
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- বার েো ...। াঅঙ্গভ থতা ন্ত্রাীদেযদোআ তযা েদযঙ্গে। াঅদভঙ্গযোনযা ঙ্গে ন্ত্রাী 

ন? াআযাে, াঅপগানস্থান ঙ্গপঙ্গরঙ্গস্তন  ানযানয বূখদে াঅদভঙ্গযো থম ন্ত্রা েদযদে,  

এয থিদ ফড় থোন ন্ত্রা দত াদয?!! াঅঙ্গভ ন্ত্রাীদেযদে তযা েযরাভ, থৌঙ্গে 

যোয ন্ত্রাীদেযদে তযা েযর!! তাদর াঅঙ্গভ থেন ন্ত্রাী ফ? ােি াঅভযা 

াঈব এোআ োজ েযঙ্গে। াঅভযা াঈবদাআ ন্ত্রাীদেযদে তযা েযঙ্গে! ফযাং াঙ্গধোাং 

থেদে থৌঙ্গে যোয এভন াদনেদে তযা েযদে মাযা ন্ত্রাী ন ...। তাযা ভাঙ্গেেন 

ফাঙ্গনীদে াতায ভাধযদভ াআযাদেয ধাযন জনগেদে তযা েদযঙ্গন?!! নাঙ্গে থৌঙ্গে 

যোয াঅভাদে াদেড ন্ত্রাী ঙ্গাদফ োর তাঙ্গরোবুক্ত েদযদে এ োযদে থম,াঅঙ্গভ 

ঐ সঙ্গনেদেযদে তযা েদযঙ্গে মাযা াঅদভঙ্গযোন ন্ত্রাীদেযদে াাযা  ঙ্গনযাত্তা 

ঙ্গেত?!! তাদর থৌঙ্গে যোয ঙ্গে ঐ ভস্ত ফযঙ্গক্তদেযদে তযা েদযঙ্গন, মাযা 

ন্ত্রীদেযদে াাযা ঙ্গেত?!! থমভনঙ্গট েদযদে তাযা োীদভয ভদধয। াঅদভঙ্গযোন 

ন্ত্রাীদেয াাযাোয াঅয ানযানয ন্ত্রাীদেয াাযাোযদেয ভাদঝ, ঙ্গে এভন ােেেয 

ঙ্গফেযভান?!!! 

েুাআ 

ভদন , এখন াঅঙ্গভ ফুঝদত থদযঙ্গে ...। থৌঙ্গে যোয াঅভাদে াদেড থঘালো ঙ্গেদদে 

োযে াঅঙ্গভ ন্ত্রাীদেয ফনু্ধ, তাদেয প্রঙ্গত ানুবূঙ্গতীর,াঅয ঙ্গনাঃদিদ ন্ত্রাীয ফনু্ধ 

ন্ত্রাী। 

ঙ্গেন্তু থৌঙ্গে যোয থঘালো থেঙ্গন ঙ্গে, াঅদভঙ্গযো তাদেয ফনু্ধ?!! ৃঙ্গেফীয ফ থিদ থেষ্ঠ 
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ন্ত্রাী ঙ্গে াঅদভঙ্গযো ন?!! থৌঙ্গে  াঅদভঙ্গযোয ভধযোয প্রঙ্গতঙ্গট থেদে ভন্ত্রীযা গবীয 

ম্পদেেয ফযাাযটা ঙ্গে ঙ্গনঙ্গিত েদযঙ্গন?!! ানুে েদয াঅভাদে জফাফ ো-  

থেন াঅঙ্গভ াদেড রাভ?!!! 

াঅঙ্গভ থমভন ন্ত্রাী থৌঙ্গে যোয ঙ্গে এোআ যেভ ন্ত্রাী ন?!! তাদর ন্ত্রাদয থেদে 

তাদেয বাাআদে েীবাদফ তাযা তাড়া েদয? াঅঙ্গভ তযা েদযঙ্গে াঅদভঙ্গযোন ন্ত্রাীদেয 

াাযাোযদেযদে। াঅয থৌঙ্গে হুেুভত তযা েযদে যী াআরাভী ‘ন্ত্রাীদেয” াঅে 

োতাদেযদে। াঅঙ্গভ থমভন ন্ত্রাীদেযদে বারফাঙ্গ তাদেয প্রঙ্গত ানবুঙ্গত প্রো েঙ্গয,  

থৌঙ্গে যোয ভাঙ্গেেন ন্ত্রাীদেযদে বারফাদ, তাদেয প্রঙ্গত ানুবূঙ্গত প্রো েদয। ফযাং 

তাযা এাআ ফনু্ধত্ব ঙ্গনদ গফে প্রো েদয োদে। 

ঙ্গতন  

দত াদয-াঅঙ্গভ াদেড ন্ত্রাী, োযে াঅঙ্গভ ভুঙ্গরভদেয থেদ ঙ্গফদফাযে ঘঙ্গটদঙ্গে। ঙ্গেন্তু  

াআযাে থতা ভুঙ্গরভদেয থে। াঅয াঅদভঙ্গযো থখাদন ঙ্গফদফাযে ঘঙ্গটদদে। জঙ্গি ঙ্গফভান 

থেদে ঙ্গভাাআদরয াঅঘাদত ুদযা থেদে িূেে-ঙ্গফিূেে েদযদে। ােি থৌঙ্গে, াঅদভঙ্গযোদে 

াদেড ঙ্গাদফ াঅখযাঙ্গত েদয না। এভনঙ্গে াঅদভঙ্গযোদে ত্রু মেন্ত বাদফ না। ফযাং 

তাদেযদে াাময েদয।  

থৌঙ্গে যোদযয োদে থোন প্রভাে াঅদে, থম াঅঙ্গভ ন্ত্রাীদেযদে াাময েদযঙ্গে? মঙ্গে 

োদে তাদর বার েো। াঅঙ্গভ থমবাদফ ন্ত্রাীদেযদে াাময েদযঙ্গে, এোআবাদফ থৌঙ্গে 

যোয াঅদভঙ্গযোন ন্ত্রাীদেযদে ন্ত্রাদয থেদে াাময েদযদে।  
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াঅঙ্গভ ঙ্গে তাদেয াঅে ঙ্গেদঙ্গে? ােি থৌঙ্গে যোয ভাঙ্গেেন ফাঙ্গনীদে াঅে ঙ্গেদদে। 

াঅঙ্গভ ঙ্গে তাদেয াদেয থপাজত েদযঙ্গে? ােি থৌঙ্গে যোয থৌঙ্গেদে াঅদভঙ্গযোয 

ােগুোভ ফাঙ্গনদদে। 

তাযা ঙ্গে াঅভায োে থেদে তাদেয ন্ত্রাী োমেক্রভ ঙ্গযিারনা েদযদে? ােি ানযঙ্গেদে 

ভাঙ্গেেন ঙ্গফভানগুদরা থৌঙ্গে থেদে াআযাদে থমদ তাদেয ন্ত্রা ঙ্গযিারনা েযদে। 

াঅঙ্গভ ঙ্গে তাদেযদে ভার ঙ্গেদ াাময েযঙ্গে? ােি াআযাে-াঅপগাদনয মুদে থৌঙ্গে দি, 

াঅদভঙ্গযোন ন্ত্রাীদেযদে াামযোযী ানযতভ এেঙ্গট যাষ্ট্র।  

দ থৌঙ্গে ােগুঙ্গষ্ঠ! থতাভযা রেয েয, াঅভযা াঅয থতাভযা াঈবদাআ ন্ত্রাদয াাংীোয! 

যাাঁ তদফ মঙ্গে াঅঙ্গভ থতাভাদেয থেদে াঅদগ থফদড় োঙ্গে াঅরাভেুঙ্গরল্লাহ্! থেননা াঅঙ্গভ 

ভুঙ্গরভ।  

িায  

যাাঁ এখন াঅভায ফুদঝ এদদে...! াঅঙ্গভ ন্ত্রাী, থেননা াঅঙ্গভ থৌঙ্গে ােদেযদে তােপীয 

েদযঙ্গে। ঙ্গেন্তু ...! াঈাগযী মুদেয ভ থতা থৌঙ্গে যোয াদ্দাভদে তােপীয 

েদযঙ্গের?!! থৌঙ্গে যোয াদ্দাভদে থেন তােপীয েযর? এাআ োযদে তােপীয েদযঙ্গেদরা 

থম, থ াঅল্লাহ্ তাারায ঙ্গফধান োড়া ঙ্গবন্ন ঙ্গফধাদন ান ঙ্গযিারনা েদয? থৌঙ্গে 

যোযদতা াঅল্লাহ্ তাারায ঙ্গফধান ফযঙ্গতদযদে ঙ্গবন্ন ঙ্গফধাদন ান ঙ্গযিারনা েদয োদে।  
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াঅয াঅঙ্গভ থতা তােপীদযয এাআ পাতা থদঙ্গে াদফে েযান্ড ভুপঙ্গত াদখ ভুাম্মাে ঙ্গফন 

াআব্রাীভ াঅদর-াাআদখ যাঃ এয পাতা থেদে। মায পদর  

এাআ পাতা থৌঙ্গে যোয ফাজাদয ঙ্গনঙ্গলে েদযদে। াদখ াঅফেুল্লা ঙ্গফন াভীে  

ানযানয াদখদেয থেদে এোআ পাতা ঙ্গফেযভান াঅদে।  

াঅয াঅঙ্গভ থেখঙ্গে ঙ্গফরােুর াযাভাাআদনয াঙ্গধোাং ঙ্গফলদ, ভানফ যঙ্গিত াঅাআন দ্বাযা পাারা 

েযা । তাদর থেন তাযা াদ্দাভদে তােপীয েযর? 

- এ োযদে থম, থ এেজন ফাঙ্গেস্ট? 

 - ফাঙ্গেস্ট ঙ্গে? এাআ দে থতা াইভান বদিয োযে ভূদয ভদধয থোন োযে ঙ্গফেযভান থনাআ। 

তাযা(ফাঙ্গেস্টযা) ম্পেে  ভ্রাতৃদত্বয ভাোঙ্গি দ্বীদনয ঙ্গযফদতে জাতীতাদে েদয ঙ্গনদদে। 

থৌঙ্গেয োদে থতা ম্পেে  ফনু্ধদত্বয ভাোঙ্গি দ্বীদনয ঙ্গযফদতে থে  াঅযফ 

জাতীতাফাে। তাযা ঙ্গে এটাদে েুপয ভদন েদয না?  

ফাঙ্গেস্টযা ঙ্গে এ জনয োদপয থম, তাদেয োদে এেজন াঅজঙ্গভ ভুঙ্গরদভয থিদ াঅযঙ্গফ 

োদপয থেষ্ঠ? াঅযফ জাতীতাফাদে ঙ্গফশ্বাী থৌঙ্গে ােদেয োদে এেজন াঅযঙ্গফ 

োদপয, এেজন ফাাংরাদেী ভুঙ্গরদভয থিদ াঈত্তভ।  

যাাঁ মঙ্গে াঅঙ্গভ এ োযদোআ ন্ত্রাী াআ থম, াঅঙ্গভ থৌঙ্গে যোযদে োদপয ভদন েঙ্গয। তাদর 

থৌঙ্গে যোয এ জনয ন্ত্রাী থম, তাযা াদ্দাভ হুাাআনদে োদপয ভদন েদয।  
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ফযাং থৌঙ্গে যোয এ থেদে াঅয এে ধা এঙ্গগদ। ১১ থদেম্বদযয থভাফাযে াঅক্রভে 

ঙ্গযিারনাোযী ফীযদেযদে ুরতান ঙ্গফন াঅেুর াঅমীম তােপীয েদযদে। থ ফদরদে - তাযা 

নাঙ্গে াআরাভী ঙ্গভল্লাত থেদে খাদযম দ থগদে। তাদর থম বাদফ াঅঙ্গভ াদেড এোআ বাদফ 

ুরতান ঙ্গফন াঅেুর াঅমীম থমন াদেড । 

ঙ্গযাদে ভাঙ্গেেন ক্রদডাযদেয াঈয াঅক্রভে ঙ্গযিারনাোযীদেযদে াঅেুল্লা তােপীয 

েদযদে। ুতযাাং াঅভায ভত থমন াঅফেুল্লা াদেড ঙ্গাদফ গেয । 

দয ন্ত্রাীয ের!!!  

াঅভাদে ঐ ন্ত্রা থফাঝা! থমটায োযদে াঅভাদে থতাভযা াদেড াঅখযাঙ্গত েযে।?!!! 

াঅঙ্গভ মা েদযঙ্গে তা ঙ্গে াঅদভঙ্গযো েদযঙ্গন?!! ফযাং এয থিদ াদনে াদনে থফী েদযদে। 

তাদর তাযা থেন ন্ত্রাী (জঙ্গি) দি না।?!!! 

থেন াঅদভঙ্গযো য প্রঙ্গত ানবুঙ্গত প্রো াযাধ ফদর ঙ্গফদফঙ্গিত দি না?! থমবাদফ াঅভায 

প্রঙ্গত ানুবূঙ্গত প্রো াযাধ ফদর গেয দি?!!! 

াঅভাদে ঙ্গে থতাভযা নাাযা (ঙ্গিস্টান) দত ফরে? েুপযী েযদত ফরে? তাদর াঅদভঙ্গযোয 

ভত াঅঙ্গভ এাআ ন্ত্রাদয াযাধ থেদে ভুঙ্গক্ত াফ?!! এটাাআ ঙ্গে থৌঙ্গে যোয াঅভায থেদে 

াঅা েদয?!  

াআহুেী-নাাযা থতাভায প্রঙ্গত ন্তুষ্ট দফ না মতেে না তুঙ্গভ তাদেয ধভে েে েয। 
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থৌঙ্গে যোয ন্ত্রা েদযদে। ন্ত্রাীদেয ফযাাদয ানুবূঙ্গত থেঙ্গখদদে। ন্ত্রাীদেযদে 

াাময েদযদে। তাদেযদে ভার ঙ্গেদ ঙ্গক্তারী েদযদে। ভাঙ্গেেন ন্ত্রাীদেয থেদে এ ফাআ  

তাযা েদযদে। তোঙ্গ থেন তাযা জঙ্গি-ন্ত্রাী দফ না?!! এাআ োযদে ঙ্গে থম, তাযা দি 

এেটা হুেভত ফা যোয?!! 

তাদর াঅভায াঈয থতা াঅফযে দি, থম থোন বাদফ েভতা েখর েযা। মাদত াঅঙ্গভ 

এাআ ন্ত্রাদয াঙ্গবদমাগ থেদে ভুঙ্গক্ত াাআ। 

াাঁি  

াঅিা ঙ্গিে াঅদে ...। মা াঅদরািনা র ফ ফাে। মঙ্গে াঅঙ্গভ থোন াঙ্গবদমাগ ফযঙ্গতদযদোআ 

াঙ্গবমুক্ত। থম থৌঙ্গে যোয াঅভাদে াদেড াঅখযাঙ্গত েদযদে, মঙ্গে থ াঅভায থিদ 

াদনে থফী াযাদধ াযাধী তোঙ্গ াঅঙ্গভ ঙ্গনদজদে ভেে েযফ ...। তদফ াঅঙ্গভ ঙ্গেেু তে 

যদদে। াঅয াঅঙ্গভ এভন থোন তে ঙ্গেদফা না, মায ে যীত াঅভাদে থেঙ্গন। 

াঅভয প্রেভ তে র, াঅভায পাারা েযদত দফ যী ভাোভাদত। াআনাদপয ঙ্গবঙ্গত্তদত 

প্রঙ্গতঙ্গষ্ঠত প্রোয ভাোভা। 

াঅভায ঙ্গদ্বতী তে দি, াঅভাদে ঙ্গনমোতন েযা মাদফ না। 

াঅভায থল তে দি, াঅভায থম ভস্ত াঅনজনদে যোয ঙ্গজঙ্গম্ম ঙ্গাদফ াঅটে েদযদে, 

তাদেযদে ভুঙ্গক্ত ঙ্গেদত দফ। যাাঁ এগুদরাাআ াঅভায তে। 
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ঙ্গেন্তু াঅভায াঅাংো দি, থৌঙ্গে যোয াঅভাদে থজদর বযদফ, াতাঃয াঅভায ের 

তে াস্বীোয েযদফ। তাদর াঅভায দে েীবাদফ ম্ভফ দফ, যোযদে এাআ তে ূযদে 

ফাধয েযদত ােি াঅঙ্গভ ঙ্গজিানখানা ঙ্গেরাফে। 

এেটা ভাধান থদঙ্গে --। াঅঙ্গভ স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রোরদয এয াদে ম্পেে াঅদে এভন থোন 

াদখয োদে মাফ। ঙ্গতঙ্গন দত াদযন, াপায াঅর- াারী। াঅঙ্গভ তায োদে াঅভায 

তেগুদরা থ েযদফা। তাদে এ ফযাাদয যোদযয াদে াঅদরািনা েযদত ফরফ। ঙ্গতঙ্গন থম 

এটা েযদত েভ দফন, াঅঙ্গভ এাআ ঙ্গনিতা াফ েীবাদফ? 

যাাঁ এটা েযা থমদত াদয থম, যোয তে ভানদর তাদে এ ফযাাদয ঙ্গভঙ্গডায ভদধয প্রোয 

থঘালো ঙ্গেদত দফ।  

ঙ্গেন্তু...! এাআ এোআ োজ ঙ্গে পাোঅী েদযনঙ্গন? পাোঅীয তেগুদরা থাঙ্গর ঙ্গে থৌঙ্গে 

ঙ্গেোয ভূদয ভদধয প্রো েদযনঙ্গন? তোঙ্গ পাোঅী তায ে ভূদয ঙ্গনিতা 

থদদে ঙ্গে?!! না াঙ্গন!!! 

স্বযাষ্ট্রভঙ্গন্ত্র নাদপ েৃযদট এদরা, এদ থাঙ্গরদে ঙ্গভেযাফােী াফযস্ত েযর। পাোঅীয তে 

ভূ াস্বীোয েযর। নাদদপয োঙ্গফ ানুমাী থাঙ্গর ঙ্গভেযা ফদরঙ্গের ঙ্গে? নাঙ্গে এটাাআ 

স্বাবাঙ্গফে থম নাদপ থাঙ্গরদে ঙ্গভেযায াফাে ঙ্গেদদে? তাদর েুফের োযাফিী পাোঅীয 

থেদে ঙ্গে াফস্থা দদে?!! াঅয থে াঅদে এভন, থম পাোঅীয দতেয ঙ্গনিতা থেদফ, তায 

জাঙ্গভন থনদফ? 
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াঅঙ্গভ াঅত্মভেদেয ঙ্গিন্তা থেদে দয এদঙ্গে। োযে াঅঙ্গভ থম তেেতাাআ ঙ্গনদত িাাআ, 

পাোঅী তাাআ েে েদযঙ্গের। ঙ্গেন্তু থোন রাব ঙ্গন। তাাআ ভৃতুযাআ াঅভায োদে াঈত্তভ  

াঙ্গধে ঙ্গপ্র ...। 

ে  

মঙ্গে াঅঙ্গভ াঅত্মভেদেয ঙ্গিন্তা ফাে ঙ্গেদঙ্গে, ঙ্গেন্তু ন্ত্রাদয াঙ্গবদমাগ থেদে ভুক্ত ফায েৃঢ় 

াংেল্প থেদে ঙ্গদে দয াঅদত াঙ্গযঙ্গন। ন্ত্রাদয ের াঈেযে দ্বাযা ন্ত্রাী োমেক্রভ 

ঙ্গযিারনা েযদে াঅদভঙ্গযো। তাদেযদে ন্ত্রাদয ের াংজ্ঞা দ্বাযা াংজ্ঞাঙ্গত েযা মা। 

ােি ানযানয যাষ্ট্রগুদরা াঅদভঙ্গযোয বারফাা াজেদন প্রঙ্গতদমাঙ্গগতা ঙ্গরপ্ত। াঅভাদে াযাধী 

াফযস্তোযী থৌঙ্গে যোয এ থেদে াঅয ােগাভী। াঅদভঙ্গযো য াদে ফনু্ধত্ব, ম্পেে  

বারফাা তাদেয জনয গদফেয ফযাায থেন? ােি াঅভায প্রঙ্গত ানুবূঙ্গত প্রো াযাধ!!! 

থম যাষ্ট্র ভাঙ্গেেন ন্ত্রাীদেযদে াাময েদয, থাআ যাদষ্ট্রয াদে ম্পেে যাখা জনগদেয াঈয 

াঙ্গজফ থেন?!! াঅয যী জঙ্গিদেয (ন্ত্রাীদেয) ফযাাদয াভানয ানুবূঙ্গত প্রো 

জনগদেয জনয াযাভ থেন?!! ন্ত্রাী থৌঙ্গে যোযদে াাময েযা, থেন জনগদেয াঈয 

াঅফযে? াঅয াঅভাদেযদে াাময েযা াযাভ?!! 

াঅঙ্গভ োযে খুাঁদজ থদঙ্গে। যাাঁ... যাাঁ... াঅঙ্গভ এখন োযে ফুঝদত থদযঙ্গে। াঅঙ্গভ াঈাভা যাঃ 

এয াঅাজ শুনদত থরাভ –  
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 .. أبرياء أبرياؤهم .. مشروع أمر أمريكا وإرهاب .. جريمة إرهابُنا .. القوي مع يميلون الناس إن َّ

 .. أبرياء ليسوا وأبرياؤنا

ভানুদলযা থঝাাঁদে ঙ্গক্তারীয ঙ্গেদে ... 

াঅভাদেয “ন্ত্রা” দি াযাধ 

াঅয াঅদভঙ্গযোয ন্ত্রা দি সফধ।  

তাদেয ঙ্গনযাযাধ জনাধাযে ঙ্গনযাযাধ 

াঅয াঅভাদেয ঙ্গনযাযাধ জনাধাযে াযাধী।!! 

াঅল্লাহ্ তাারা াঅনায প্রঙ্গত যভ েরুন, থ াঈাভা! এখন ফুদঝঙ্গে েঙ্গফতায। এখন ঙ্গিদনঙ্গে 

থঘাড়ায রাগাভ। এখন থদঙ্গে ভযায ভাধান!  

যাাঁ এখন ফুদঝঙ্গে...। াঅভাদে ঙ্গক্তারী দত দফ। মখন তুঙ্গভ ঙ্গক্তারী দফ, তখন তুঙ্গভ 

মাাআ েয ন্ত্রাী দফ না। ঙ্গিে াঅদে!!!  

ঙ্গেন্তু াঅঙ্গভ থম েুফের এটা তাদেযদে থে ফরর? ত াঅঙ্গভ ঙ্গক্তারী ঙ্গেন্তু থটা তাযা জাদন 

না!!?  

াঅিা!! তাদেযদে াঅভায ঙ্গক্ত থেখাদত দফ। থমভন তাযা াঅদভঙ্গযোয ঙ্গক্ত থেদখদে। াঅয 

তখঙ্গন াঅভায াদে েভতাীরযা, াঈষ্ণ ফনু্ধদত্বয াত প্রাঙ্গযত েযদফ। তখঙ্গন থৌঙ্গে াে 

নদড়িদড় ফদফ। াঅভায াদে িুঙ্গক্ত েযদত াঈদেযাগ েে েযদফ। 
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এাআ াোআ থতা যযন এয াদে িুঙ্গক্তয াঈদেযাগ েে েদয ঙ্গের। াআাহুেী ন্ত্রাী যযন ঙ্গে 

এেজন ভুঙ্গরভ জঙ্গিয থিদ বার?!!!  

ন্ত্রাদয (জঙ্গিফাদেয) াঙ্গবদমাগ থেদে ভুঙ্গক্ত াায এে ভাে াঈা দি ---থতাভাদে 

ঙ্গক্তারী দত দফ।  

ঙ্গিে াঅদে ...। ঙ্গেেু ভ াদো েয ...। াঙ্গিদযাআ াআনাাঅল্লাহ্ থতাভযা াঅভায ঙ্গক্ত 

থেখদত াদফ ...। এটাাআ াআরাভী ন্ত্রাীয ফাতো...।  

থ াঅল্লাহ্! 

াঅঙ্গন ভুজাঙ্গঙ্গেন ন্ত্রাীদেয োদে াঅনায দে েফুর েরুন। 

থ াঅল্লাহ্! াঅঙ্গন ঙ্গনত জঙ্গিদেয রূগুদরাদে াঅনায দে েে েরুন।  

 

------------------------------ 

 


